Almelo, 2 juni 2022

Voordat u het adviesrapport van het projectteam ‘Loslaten & Opnieuw beginnen’ gaat
lezen zijn de volgende opmerkingen van belang:
1. We hebben als projectteam ons advies geschreven in de vorm van een concept
besluitvoorstel voor de algemene kerkenraad. Deze vorm voorkomt dat t.z.t. in het
omzetten van het advies naar een besluit relevante elementen of nuances verloren gaan.
Tegelijkertijd zou het u op het verkeerde been kunnen zetten. Daarom merken we
nadrukkelijk op dat het een advies van het projectteam is aan de algemene kerkenraad.
Als de algemene kerkenraad een besluit heeft genomen zal de algemene kerkenraad dat
besluit voorleggen aan de wijkkerkenraden, het college van kerkrentmeesters en het
college van diakenen en aan alle gemeenteleden. Als de reacties daarvan binnen zijn, zal
de algemene kerkenraad een definitief besluit nemen. Daarna kan implementatie
plaatsvinden om zo in 2025 de geadviseerde situatie zo dicht mogelijk te benaderen.
2. Dit advies van het projectteam is gebouwd op de rapporten van de zes themagroepen.
Tegelijkertijd heeft het projectteam, het totaal overziende, eigen afwegingen gemaakt.
De rapporten van de themagroepen maken integraal deel uit van het dit conceptadvies.
Maar op een aantal punten wijkt het conceptadvies van het projectteam af van de
rapporten van de themagroepen.
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Hierbij ontvangt u het adviesrapport van het projectteam Loslaten & Opnieuw beginnen. Loslaten blijkt
nog niet zo eenvoudig. En opnieuw beginnen vraagt ook veel lef. Toch menen we hierbij een advies te
geven waarmee we echt opnieuw beginnen: Een nieuwe opzet van de samenkomsten om te vieren, een
vernieuwde inzet van vrijwilligers in pastoraat en diaconaat, een nieuwe insteek voor gemeenteopbouw
en leren, een nieuwe aanzet om jeugd en jongvolwassenen te ondersteunen, een nieuw bestuursmodel
en vernieuwde gebouwen om te vieren en (als jeugd) samen te komen.
We laten ook veel los: In 2025 hebben wij afscheid genomen van een vast stramien van vieringen, van de
algemene kerkenraad en de wijkkerkenraden, van wijkgemeenten en van hun ‘eigen’ kerkgebouwen
enzovoort. Dat doet pijn!
Toch menen wij als projectteam dat, door de pijn heen, kiezen voor een nieuw begin verre is te verkiezen
boven een ‘sterfhuisconstructie’ waarin steeds minder kan en telkens veel energie daarnaar ‘weglekt’.
Blijf niet staren op wat vroeger was,
Sta niet stil in het verleden,
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen,
Het is al begonnen, merk je het niet… (n.a.v.) Jesaja 43:18
In de verschillende themagroepen en het projectteam is het verlangen gegroeid om opnieuw te
beginnen zoals wij dat voorstellen. Wij hopen dat dit enthousiasme als een ‘lopend vuurtje’ de hele
Protestantse gemeente Almelo aan mag steken.
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Definitief advies van het projectteam d.d. 2022 05 27

Advies van het projectteam Loslaten & Opnieuw beginnen aan de Algemene Kerkenraad van de
Protestantse Gemeente Almelo in de vorm van het volgende concept besluitvoorstel. Dit advies is tot
stand gekomen nadat wij ons conceptadvies aan de gemeente hebben gepresenteerd en kennis
hebben genomen van de reacties.
De Algemene Kerkenraad:
Kennis genomen hebbende van:
• De adviesrapportage van het projectteam Loslaten & Opnieuw beginnen en de daaraan
ten grondslag liggende rapporten van de zes themagroepen
• Het advies van de colleges van kerkrentmeesters en diakenen (VOLGT)
• De reacties vanuit de wijkkerkenraden en van de gemeenteleden (VOLGT)
Overwegende:
1. De gestage krimp van de gemeente
2. De doelstelling van het project Loslaten & Opnieuw beginnen:
De Protestantse Gemeente Almelo wil een vitale, aantrekkelijke en toekomstbestendige
gemeente zijn.
3. De kaders die daarbij vooraf zijn vastgesteld
• De totale PGA-uitgaven mogen in 2025 maximaal € 375.000 bedragen en
binnen dit maximum zal de post gebouwen niet hoger zijn dan € 50.000
• Minimaal 50% van de totale inkomsten wordt besteed aan pastoraat (2,3 FTE predikant)
• Aandacht voor presentie in de wijken
• Aandacht en ruimte voor de verschillende stromingen in eredienst/vieringen/liturgie en
pastoraat
4. De recente ontwikkelingen m.b.t. het uittreden van een deel van de gemeenteleden
• Waarbij extra aandacht wordt besteed aan hen die hun kerkenraad hierin niet volgen
• Waarna het kader voor de maximale uitgaven aan gebouwen is gemaximaliseerd op
€.40.000 met het nadrukkelijke verzoek dit nog lager uit te laten komen om ruimte te
maken voor de maximale inzet op pastoraat
5. De planning van het project
• Nu in een keer een grote stap zetten om niet allerlei tijd en energie te verliezen aan
tussenstappen
• Dat de nu te nemen beslissingen in 2025 geëffectueerd zijn
6. Dat de themagroepen en het projectteam zorgvuldige afwegingen hebben gemaakt
Besluit in het algemeen:
Veelkleurig, verbindend en veelzijdig kerk te willen zijn. Daarbij in te zetten op een gemeente die
leeft tot eer en in navolging van Christus haar Heer en ook naar buiten gericht is. Met voor
ontmoeting een centrale herkenbare plek in Almelo en in de Almelose samenleving. Waarbij wij
pluriformiteit niet als probleem maar als kracht zien, de diversiteit aan spiritualiteit- en
geloofsbelevingen als wezenlijk en kostbaar. Organisatorisch compact, wendbaar en flexibel om
zodoende goed in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de samenleving in het algemeen en op
lokale initiatieven in het bijzonder.
De rapporten van de zes themagroepen maken deel uit van deze rapportage. Zie bijlagen

Besluit concreet:
Richting 2025 een transformatieproces in te zetten om te komen tot een gemeente waar wij:
1. In een breed scala van vieringen putten uit diverse bronnen

Vanuit de gemeenschappelijke bron, het Christelijk geloof, worden zes inspiratiebronnen onderscheiden: Bijbel & traditie,
Creativiteit, Muziek, Spiritualiteit, Ontmoeting en Naastenliefde. Er worden in het weekend diverse vieringen gehouden die
hierop aansluiten. De in te stellen programmacommissie zal bij de indeling van de diensten ten behoeve van de herkenning ook
de traditionele kerkelijke stromingen (modaliteiten) in gedachten houden. Ook de jeugd zal speciale aandacht krijgen in o.a. op
hen afgestemde vieringen.

2. Vanuit steunpunten in vier geografische
‘PGA-vleugels’ pastoraat en diaconaat
dicht bij de mensen organiseren.

De insteek daarbij is een fijnmazig netwerk van
contactpersonen, coördinatoren en ambtsdragers,
naast de predikanten, kerkelijk werkers en het
uitvaartteam. De predikanten hebben een vrije rol
in het geheel, de leden van het uitvaartteam zijn
beschikbaar. Op deze wijze zijn de taken passend
en behapbaar zodat inzet van velen en
langdurigere betrokkenheid worden bevorderd.
Daarnaast versterkt dit de samenwerking met de
buurt en de openheid naar de samenleving.
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3. Investeren in Gemeenteopbouw en leren

Hierbij gaat het om elkaar ontmoeten, geloofsgesprekken voeren en worden toegerust voor het staan in de kerk en in de
wereld. Bovendien gaat het om projectmatig de handen uit de mouwen steken op het snijvlak van kerk en samenleving. Pijlers
voor de nieuwe PGA zijn: omzien naar elkaar, verbinding zoeken (sociaal en spiritueel), diepgang bevorderen, externe
communicatie bevorderen over kerkelijke initiatieven en een open blik houden op problemen in de samenleving.

4. Specifieke aandacht hebben voor jeugd en jongeren

Wij zetten in op een passende locatie voor ontmoeting van jeugd en jongeren, op een jeugdambassadeur, die feeling heeft met
de jeugd, in de kerkenraad, en daarnaast op specifieke professionele ondersteuning voor het jongere deel van de gemeente om
als gemeente ook op ‘hen’ af te stemmen.

5.

6.

Besturen vanuit 1 kerkenraad

Wij kiezen voor een platte, compacte
en wendbare organisatie met 1
kerkenraad en enkele werkgroepen.
Aan elk van de PGA-vleugels met een
steunpunt in de wijk is een werkgroep
verbonden, die door minimaal een
ambtsdrager wordt verbonden met
de kerkenraad.
De kerkenraad bestaat uit ca. 15
ambtsdragers waaronder een
jeugdambassadeur.
Naast diakenen zullen ook diaconaal
werkers/ diaconaal rentmeesters hun intrede doen in het college van diakenen.

De centrale activiteiten concentreren in het centrum van de stad

Wij achten een kerkgebouw met de uitstraling van ‘Stadskerk’ in het hart van de stad als passend bij de visie op de gemeente:
‘Midden in de samenleving’.
Onder de voorwaarden dat:
• goede afspraken te maken zijn met enkele betrokken stichtingen, ook i.v.m. de toekomstbestendigheid;
• uitkomsten van een haalbaarheidsonderzoek naar de mate van aanpasbaarheid (o.a. multifunctioneel gebruik) positief zijn;
• plannen ook financieel haalbaar zijn
valt de keuze op 1 representatief kerkgebouw met zalencentrum, de Grote Kerk, De Schouw en ‘t Kolkje. Gebouw ‘t Kolkje zal in
afstemming met de jeugd worden aangepast en ingericht.

